
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 09/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2010 roku 
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

pracy z monitorami 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.nr 148 poz. 973), 
zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 09/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zapewnienia 
okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami zmienia się: 

1. § 3, który otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach rekompensaty za poniesione wydatki pracownikowi 
spełniającemu warunki określone w § 1 przysługuje zwrot kosztów do 300 zł obejmujący: 

1) koszt szkieł okularowych o parametrach oznaczonych przez lekarza, 

2) koszt oprawek okularowych odpowiadających standardowi podstawowemu.” 

2. Załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 09/2010 pozostają bez zmian. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2022 

Starosty Kłodzkiego 

z dnia 7 marca 2022 r. 

 
WNIOSEK 

o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok poniesionych w związku ze stwierdzeniem 
przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej koniecznością wykonywania w nich pracy na 
stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. 

W załączeniu rachunek z zakładu optycznego z dnia …………………………………………………...... 

…………………………………………………… 

data i podpis pracownika 

 
 
Stwierdzam, że Pani/Pan …………..............…………………. w ramach realizacji obowiązków służbowych 
użytkuje / nie użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu 
pracy.* 

…………………………………………………… 

data i podpis bezpośredniego przełożonego 

 
 
Stwierdzam, że zaświadczenie lekarskie z dnia …….…………………………… potwierdzające możliwość 
podjęcia przez pracownika pracy na danym stanowisku zawiera / nie zawiera zalecenia wykonywania pracy 
w okularach." 

…………………………………………………… 

data i podpis pracownika 
Referatu ds. Kadrowych i Kancelaryjnych 

 
Wniosek pracownika ds. BHP: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………… 

data i podpis pracownika ds. BHP 

Decyzja pracodawcy: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………… 

data i podpis pracodawcy 

* niewłaściwe skreślić 
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